
UCHWAŁA Nr XXXV / 284 / 2006

Rady Powiatu Chełmińskiego

z dnia 20 września 2006 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 

279,  położonej  w  miejscowości  Klamry,  gmina  Chełmno,  stanowiącej  własność  Powiatu 

Chełmińskiego.

Na podstawie  art.  12  pkt  8  lit.  a  i  art.  32 ust.  2  pkt  3  ustawy z  dnia  5 czerwca 1998 roku o 

samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25b, art. 

28, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 

2004 Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), oraz na podstawie § 2 ust. 3, § 3 ust. 5 pkt 6 załącznika do 

Uchwały  Rady  Powiatu  Chełmińskiego  nr  XXXIII/180/2001  z dnia  28  grudnia  2001  roku  w 

sprawie  zasad  nabywania,  zbywania  i  obciążania  nieruchomości  oraz  ich  wydzierżawiania  lub 

wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 8, poz. 186 z 22 lutego 

2002 roku)

Rada Powiatu Chełmińskiego uchwala co następuje:

§ 1.

Wyraża  zgodę  na  zbycie  w  trybie  bezprzetargowym  nieruchomość  gruntową  niezabudowaną 

oznaczoną  jako  działka  nr  279  o  powierzchni  0,1041  ha,  położoną  w obrębie  Klamry,  gmina 

Chełmno,  zapisaną  w księdze  wieczystej  Kw nr  12355,  w  celu  poprawienia  warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej  oznaczonej jako działka nr 260 położona w obrębie 

Klamry,  gmina  Chełmno,  dla  której  w  Sądzie  Rejonowym  w  Chełmnie  Wydział  V  Ksiąg 

Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta Kw nr 20137. 

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Zbigniew Orzechowski



Uzasadnienie

Zarząd Powiatu przedstawia projekt uchwały w sprawie sprzedaży stanowiącej własność 

Powiatu  Chełmińskiego  działki  niezabudowanej  nr  279  o powierzchni  0,1041  ha,  położonej  w 

Klamrach  pomiędzy  pasem  drogi  powiatowej  nr  1622C,  a  stanowiącą  własność  Renaty  i 

Mieczysława  małżeństwa  Szczygieł  nieruchomością  niezabudowaną,  oznaczoną  w  ewidencji 

gruntów jako działka nr 260.

Powiat Chełmiński nabył działkę nr 279 na mocy decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 

dnia 7 czerwca 2006 roku, stwierdzającej nabycie mienia Skarbu Państwa stanowiącego część drogi 

powiatowej.  Powiatowy  Zarząd  Dróg  w  Chełmnie  nie  planuje  wykorzystania  przedmiotowej 

działki.

Działka  nr  279  niezbędna  jest  do  poprawienia  warunków  zagospodarowania  nieruchomości 

przyległej tj. działki nr 260 oraz uzyskania bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. 

Działka nr 279 zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 

roku Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) zostanie zbyta w drodze bezprzetargowej.


